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Forord
Forord vil blive udarbejdet til den endelige budgetredegørelse for 2020
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Læsevejledning
Dette er Aarhus Kommunes udkast til budgetredegørelse for 2020. Den
beskriver magistratens budgetforslag 2020-2023, som behandles i byrådet
den 12. september 2019. Aarhus Kommunes endelige budget 2020-2023
vedtages i byrådet den 10. oktober 2019. Efterfølgende vil den endelige
budgetredegørelse for 2020 blive udarbejdet.
På de følgende sider bliver du først præsenteret for de ydre vilkår, som
vurderes at have mest afgørende indflydelse på næste års budget.
Herefter følger en kort beskrivelse af byrådets overordnede mål for Aarhus
samt en gennemgang af den økonomi, der ligger i budgetforslaget.
Efterfølgende indeholder budgetredegørelsen afsnit med beskrivelser fra de
enkelte magistratsafdelinger. De går tættere på afdelingernes respektive
kerneopgaver, mål og økonomi.
Til sidst i budgetredegørelsen er der en række bilag med forskellige
oversigter over budgetforslagets økonomi.
Når 2020 er gået, vil der i årsberetningen for 2020 blive fulgt op på de mål
og den økonomi, som fremgår af denne budgetredegørelse.
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Udviklingen i Aarhus
og omkring os
En række forhold har betydning for udviklingen i den økonomiske situation i
Aarhus Kommune i forbindelse med budgetlægningen. Det gælder bl.a.
konjunkturerne og beskæftigelsesudviklingen og befolkningsudviklingen
Af særlig betydning for dette års budgetforslag er, at folketingsvalget den 5.
juni 2019 og de efterfølgende forhandlinger om en regeringsdannelse
udsatte forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020. Normalt plejer
KL og regeringen at indgå en aftale i juni. I år forventes KL og regeringen, at
indgå i starten af september. Det har derfor ikke været muligt at indregne
konsekvenserne af økonomiaftalen i budgetforslaget. Konsekvenserne af en
økonomiaftale vil forud for forhandlingerne om budget 2020 løbende blive
indregnet i budgetgrundlaget.

Konjunkturudvikling
Som følge af den manglende økonomiaftale mellem KL og regeringen, har
KL ikke opdateret sine vækstskøn siden april 2019.
Den kommende opdatering af skatte- og tilskudsmodellen, som forventes
klar i september, vil være baseret på Økonomisk Redegørelse, august 2019.
Beskrivelse af konjunkturudviklingen vil derfor afvente opdateringen af
Budget 2020 på baggrund af dette.

Beskæftigelse og ledighed i Aarhus
Konjunkturerne har stor betydning for beskæftigelsesudviklingen i Aarhus
Kommune.
Antallet af bruttoledige i Aarhus Kommune er på stort set samme niveau
som i 2018. Fra juni 2018 til juni 2019 er ledigheden faldet fra 7.599 til 7.590
fuldtidspersoner.
Med den seneste udvikling i ledigheden ligger bruttoledighedsniveauet i
Aarhus Kommune fortsat noget over niveauet for hele landet. Angivet som
procent af arbejdsstyrken er ledighedsniveauet i Aarhus Kommune i juni
2019 på 4,5 %. Med de mange nye dimittender fra
uddannelsesinstitutionerne i sommerperioden må ledigheden forventes at
stige, når tallene for de næste måneder offentliggøres.
Et fald i ledigheden er som udgangspunkt bedst, hvis flere kommer i arbejde
og ikke forlader arbejdsstyrken. Kun derved bliver flere borgere
selvforsørgende. I Aarhus Kommune i perioden juni 2018 til juni 2019 er
antallet af beskæftigede steget med 1,2 %, hvilket er højere end stigningen
på landsplan på 0,1 %.

Bolig- og befolkningsudvikling
Byrådet har fastsat et mål om, at der i Aarhus frem til år 2030 skal skabes
mulighed for at bygge 2.000 nye boliger om året.
Aktuelt forventes der opført ca. 3.400 boliger om året i gennemsnit i perioden
2019-2023, hvoraf de ca. 1.850 årligt er familieboliger.
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Aarhus Kommune er Danmarks næststørste kommune og havde 345.208
borgere pr. 1. januar 2019.
Prognoserne viser, at der forventes godt 5.300 nye borgere årligt i Aarhus
Kommune, så der i 2029 vil forventes at være ca. 400.000 borgere i Aarhus
Kommune. Se mere i Aarhus i Tal.
Befolkningsprognose – udvikling i aldersgrupper
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Budgetlægningen foretages på grundlag af den seneste
befolkningsprognose. Prognosen anvendes blandt andet til at fremskrive
udviklingen i udgifterne på de serviceområder, hvor byrådet har vedtaget
budgetmodeller.
Her sammenkædes udviklingen i befolkningen og anvendelsen af
ressourcer. Det gælder på skoleområdet, børnepasningsområdet,
socialområdet og ældreområdet.
Derudover anvendes befolkningsprognosen også ved budgetlægningen af
de generelle tilskud fra staten.
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Kommunens mål
Her vil blive tilføjet tekst om sammenhæng mellem FNs verdensmål og
kommunens egne Aarhusmål.

Fortællingen om Aarhus
Sammen med Aarhusmålene sætter Fortællingen om Aarhus en fælles
retning for, hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne
Aarhus både nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for
hele byens udvikling og de følger op på, om udviklingen går i den retning,
som byrådet ønsker.
Indledningen af Fortællingen lyder: ”Aarhus har en fantastisk placering ved
havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur
beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads til at
udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende,
kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter. Man kan føle sig
hjemme i Aarhus.
Aarhus er "Smilets By" - uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk,
ambitiøs og summende af liv”
Fortællingen om Aarhus omfatter også visionen for Aarhus, som fremgår til
højre og du kan læse visionen og hele fortællingen om Aarhus her:
Fortællingen om Aarhus

Visionen:
”Aarhus – en god by for
alle”
 Aarhus - en by med plads til
alle og brug for alle
 Aarhus - en by i bevægelse
 Aarhus - en by med
handlekraft og fællesskab

Aarhusmålene
Aarhusmålene 2018-2021 er samlet under overskriften - ”Aarhus - en god by
for alle”, og består af følgende fem mål:

Visionen og målene er på den måde pejlemærker for udviklingen af Aarhus.
Vi har også sat ord på de værdier, som vi prioriterer højest i Aarhus
Kommune.
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Værdierne er overordnede og udtrykker det, Aarhus Kommune gerne vil stå
for og kendes på i vores kontakt med borgere, virksomheder og andre
interne og eksterne samarbejdspartnere. På denne måde udgør værdierne
leveregler for alle medarbejdere i Aarhus Kommune.

BUDGETREDEGØRELSE 2020

Til Aarhusmålene er knyttet en række indikatorer. Status på disse kan findes
i ”Aarhus i tal” på kommunens hjemmeside: Aarhus i tal.
Byrådet har desuden en række mål på de enkelte afdelingers områder - de
såkaldte budgetmål.

8 AARHUS KOMMUNE

BUDGETREDEGØRELSE 2020

Kommunens samlede
økonomi
Med udgangspunkt i de ydre påvirkninger samt de overordnede mål for
Aarhus Kommune beskrives budgetforslaget i det følgende afsnit.
Aarhus er en by i vækst. Antallet af arbejdspladser stiger samtidig med, at vi
udvikler tidssvarende velfærdsydelser til en befolkning, der vokser i antal.
Det er med til at gøre Aarhus til en attraktiv by for nuværende og nye
borgere.
Da forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi er
udskudt til starten af september har det ikke været muligt at indregne
konsekvenserne af en sådan aftale i budgetforslaget. Budgetforslaget
baserer sig derfor på de forudsætninger for budgetlægningen, som er kendt
medio august 2019. Andre forudsætninger er som udgangspunkt fastholdt
fra sidste års budget. Det betyder, at der i budgetforslaget er en større
usikkerhed end normalt; en usikkerhed, som vil blive afhjulpet løbende,
efterhånden som flere forudsætninger bliver kendt – og ikke mindst når der
foreligger en økonomiaftale.
Konsekvenserne af kommunens nye økonomiske politik er indregnet i
budgetforslaget. Det betyder, at der fra og med 2021 opkræves et
finansieringsbidrag fra alle afdelinger til at sikre, at der er råd til dagpasning,
skole, ældreomsorg osv. til alle de nye borgere. Samtidig genindføres
prisfremskrivning af afdelingernes budgetter fra og med 2021. I den
økonomiske politik er der lagt til grund, at kommunens økonomi
erfaringsmæssigt belastes af reduktioner i bloktilskud og udligning hvert år.
Som led i den nye politik er der derfor taget højde herfor i budgetforslaget.
Det er i sig selv med til at give en robusthed i budgettet, som kan modvirke
den tidligere nævnte usikkerhed.
Den positive erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i Aarhus har givet en
positiv udvikling i kommunens økonomi siden vedtagelsen af budgettet for
2019. Det giver mulighed for at finansiere aftalerne om de udsatte
boligområder samt om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og
Bispehaven. Det er vigtige udviklingsaftaler, som et stort flertal i Byrådet står
bag, og som skal skabe en ny og positiv udvikling i de mest udsatte
boligområder i kommunen.
Når disse aftaler – samt et par andre mindre tiltag - er indregnet i
budgetforslaget, viser nøgletallene et underskud på 92 mio. kr. set over de 4
år i budgetperioden. Omvendt vurderes der aktuelt at være et overskud på
77 mio. kr. fra sidste års beslutning om at selvbudgettere skatter og
generelle tilskud. Det betyder, at den samlede økonomi er tæt på balance.
I det endelige budget vil hovedlinjerne i budgettet og i eventuelle nye tiltag
blive beskrevet i dette afsnit.

Budgettets indtægter
Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i selvbudgettering af skat
og generelle tilskud i 2020.
De samlede indtægter i Aarhus Kommune forventes at være på 21,1 mia. kr.
i 2020. Fordelingen af indtægterne fremgår af figur nedenfor:
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Fordeling af de budgetterede indtægter i 2020, i alt 21.122 mio. kr.
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Ud over disse er der indtægter fra brugerfinansiering, statsrefusion, anlæg og renter på ca. 4,8
mia. kr.
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Skatteindtægter
Det fremgår af figuren, at langt den overvejende del af kommunes indtægter
kommer fra indkomstskat samt tilskud og udligning, som tilsammen udgør
ca. 18,2 mia. kr. i 2020. Hertil kommer grundskyld, dækningsafgift,
selskabsskat og øvrige skatter i form af dødsboskat og forskerskat, som i alt
udgør ca. 2,9 mia. kr.
Skatteprocenten for indkomstskat i Aarhus fastholdes på 24,4 %. Alligevel
forventes skatteprovenuet i Aarhus at vokse relativt mere end i resten af
landet. Det skyldes, at der i alle år frem til 2023 forventes en mervækst i
udskrivningsgrundlaget for indkomstskat i Aarhus i forhold til landsplan som
følge af, at befolkningen vokser mere i Aarhus end på landsplan.
Skattesatsen for grundskyld fastholdes på 24,58 ‰ og for dækningsafgift af
erhvervsejendomme på 5,00 ‰.
Tilskud og udligning
Tilskud og udligning er budgetteret med udgangspunkt i KL´s skatte- og
tilskudsmodel. Det fremgår heraf, at Aarhus Kommune modtager i alt ca. 3,2
mia. kr. i 2020 fra staten og kommunale udligningsordninger. Heraf vedrører
2,3 mia. kr. landsudligningen, der omfordeler – men også fordeler en stor del
af bloktilskuddet - mellem rige og fattige kommuner i hele landet. 10
kommuner er bidragsydere, mens de resterende 88 kommuner modtager et
tilskud herfra.
Som en del af tilskuddene indgår beskæftigelsestilskuddet, der finansierer
udgifterne til forsikrede ledige. Der er foreløbigt budgetteret med et
beskæftigelsestilskud på 368 mio. kr. i 2020, og der er budgetteret med et
tab i forhold til udgifterne på området på i alt 325 mio. kr. i 2020. Der er
forudsat samme tab i overslagsårene.
En anden væsentlig forudsætning er, at der foreløbigt ikke er budgetteret
med indtægter fra det ekstraordinære finansieringstilskud - hverken i 2020
eller i overslagsårene.
Selvbudgettering
Hvert år giver staten de enkelte kommuner mulighed for at modtage en
garanti for, hvor mange indtægter kommunen vil få det følgende år.
Garantien dækker skatter og generelle tilskud fra staten. Denne statsgaranti
betyder, at et eventuelt fald i disse indtægter dækkes af staten.

10 AARHUS KOMMUNE

BUDGETREDEGØRELSE 2020

Kommunen kan fravælge statsgarantien og i stedet vælge at selvbudgettere.
Kommunen vil så kunne beholde eventuelle merindtægter, der ligger ud over
det, staten har garanteret. Omvendt er risikoen ved at vælge
selvbudgettering, at eventuelle lavere indtægter skal finansieres af
kommunen.
Budgetforslaget er foreløbigt baseret på selvbudgettering i 2020. Da der ikke
er fastsat et statsgaranteret grundlag for 2020, er det ikke muligt at vurdere
gevinster eller tab ved valg af selvbudgettering endnu.

Budgettets udgifter
Drift
I budgetforslaget er de skattefinansierede driftsudgifter budgetteret til at blive
ca. 20,4 mia. kr. i 2020.
Driftsudgifter i budget 2020 (mio. kr., 2020-priser)
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I 2021 forventes udgifterne at stige med 69 mio. kr. I 2022 og 2023 stiger
udgifterne med yderligere 146 mio. kr. og 103 mio. kr. i forhold til året før. En
af de væsentligste årsager til stigningen i udgifterne er, at budgetmodellerne
tilfører flere penge til de store serviceområder i takt med, at den
aarhusianske befolkning vokser. Fra år til år indebærer budgetmodellerne i
perioden 2020-2023 en stigning på ca. 133 mio. kr.
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Fordeling af Aarhus Kommunes driftsudgifter i B2020 på 20.394 mio. kr.
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Ud af de samlede udgifter på 20,4 mia. kr. udgør serviceudgifterne ca. 68%
af de samlede driftsudgifter, mens forsørgelsesudgifter m.v. udgør de
resterende ca. 32 %. De største serviceområder er folkeskoleområdet,
ældreområdet, socialområdet samt børnepasning, som udgør stort set
samme andel af de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter.
Anlæg
Der er budgetteret med nettoanlægsudgifter på 591 mio. kr. i årligt
gennemsnit i årene 2017 til 2022. Bruttoudgifterne udgør i gennemsnit 1,7
mia. kr. over årene, men der er også bruttoindtægter på gennemsnitligt 1,1
mio. kr. Der er således et højt anlægsniveau i budgetperioden.
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Anlægsudgifter og indtægter i perioden 2017-2022
Blandt de væsentligste anlægsprojekter i perioden er de fem større
byudviklingsprojekter (de bynære havnearealer, Godsbanen, Lisbjerg,
Sydhavnskvarteret og Tage-Hansens Gade/Amtssygehuset) projekter under
MOVE, Beder-Beringvejen, Viborgvej, energirenoveringer, aftalen om de
udsatte boligområder, udbygning på daginstitutions- og skoleområdet,
plejeboliger samt vedligeholdelse, genopretning af kommunale bygninger og
veje. Hertil kommer en lang række mindre projekter.
Anlægsindtægterne i perioden omfatter bl.a. generelt jordsalgsindtægter fra
de fem større byudviklingsprojekter. Herudover er der indtægter fra andet
jordsalg.
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For kommunens fem store byudviklingsområder (De Bynære Havnearealer,
Lisbjerg, Godsbanen, Sydhavnskvarteret og Tage-Hansens
Gade/Amtssygehuset) er der i perioden 2020-2023 nettoanlægsindtægter for
omkring 530 mio. kr. Disse nettoanlægsindtægter skal finansiere tidligere
udgifter til jordkøb og byggemodning mv.
Som det fremgår af figuren, er der meget høje bruttoanlægsudgifterne i
2020. Budgettet er på 2,4 mia. kr. hvilket er væsentlig mere, end hvad der
må formodes at blive Aarhus kommunes andel af de anlægsudgifter, der
aftales i en kommende økonomiaftale for 2020. Magistraten besluttede
derfor før sommerferien, at magistratsafdelingerne skulle se på
mulighederne for at reducere anlægsudgifterne i 2020. På den baggrund har
magistratsafdelingerne gennemgået anlægsbudgetterne og via
tidsforskydninger og flytning til drift fundet mulighed for at sænke
bruttoanlægsudgifterne med ca. 1 mia. kr. i 2020. Billedet vil derfor se
anderledes ud i den endelige udgave af budgetredegørelsen.
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Afdelingernes mål og
ressourcer
Efter at have gennemgået budgetforslaget på et overordnet niveau for hele
kommunen, beskrives budgetterne for de seks magistratsafdelinger særskilt i
dette afsnit. Der er fokus på såvel effekt, mål, ydelser og økonomi.
I den endelige udgave af budgetredegørelsen forventes der at blive
indarbejdet ændringer i afdelingernes ydelser samt ressourcer.

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Visionen er, at Aarhus skal være en god by for alle. Sociale Forhold og
Beskæftigelses tilgang er, at borgerne på trods af sociale og
beskæftigelsesmæssige udfordringer er eksperter i eget liv og selv kan og vil
tage ansvar.
Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses opgave at hjælpe flest mulige i
uddannelse og job og bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de
har brug for. Samtidig understøtter vi børn og voksne, der har sociale
udfordringer på grund af handicap, familieproblemer, psykisk sygdom,
misbrugsproblemer eller hjemløshed. Dermed hjælper vi borgerne til at
mestre deres eget liv.

ORGANISATION
 Du kan læse mere om os på
http://www.aarhus.dk/msb
 Der er 4.500 fuldtidsansatte i
Sociale Forhold og
Beskæftigelse.

For at hjælpe flere borgere til at blive selvforsørgende arbejder vi med
målrettede investeringer, hvor ressourcerne målrettes indsatser, der kan få
flere borgere i job. Disse investeringer mindsker samtidig udgifterne til
kommunal forsørgelse. Samtidig er den stigende efterspørgsel efter tilbud til
voksne med sociale udfordringer eller handicap en økonomisk udfordring.
Byrådet har vedtaget en ny organisering, hvor Social- og
Beskæftigelsesforvaltningerne er lagt sammen under én fælles ledelse.
Hensigten er at tage et styrket afsæt i borgernes behov og livssituation.
Eksempelvis er indsatserne for unge samlet, så de unge har én indgang
uanset, om det drejer sig uddannelse, job eller en social problematik. Sociale
Forhold og Beskæftigelse vil forenkle forløbene for borgere med komplekse
problemstillinger, styrke borgerkontakten og understøtte et proaktivit samspil
med virksomheder og civilsamfund.
Den politiske retning for indsatsen er fastlagt i tre overordnede effektmål for
’Uddannelse og selvforsørgelse’, ’Netværk og medborgerskab’ og ’Personlig
udvikling’, svarende til Aarhus Kommunes tre velfærdsmål. Målene skal
understøtte en helhedstænkning for den enkelte borger og går på tværs af
målgrupperne i Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Budgetmålene følger dels, hvor mange borgere der kommer i uddannelse og
job, og dels progressionen blandt borgere med sociale udfordringer.

Læring, uddannelse og selvforsørgelse
Hensigten er, at alle borgere udnytter deres evner, så de kommer så tæt
som muligt på selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og
beskæftigelse. Derfor skal flere unge i uddannelse og job. Ligeledes skal
flere borgere med ikke-vestlig baggrund og akademikere i arbejde, da disse
grupper er overrepræsenterede blandt offentligt forsørgede.
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Også på det sociale område arbejdes der med læring og selvforsørgelse.
Tværgående målinger mellem Børn og Unge og Sociale Forhold og
Beskæftigelse viser tegn på, at udsatte børn og unge har betydelig lavere
trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber end alle andre børn. Derfor vil der
i 2020 være styrket fokus på gennemførelse af skolegang og uddannelse i
tæt samarbejde med Børn og Unge. Ligeledes oplever voksne med
handicap og psykisk sygdom sig meget udfordret i forhold til læring og
selvforsørgelse. Derfor vil vi fremadrettet havde større fokus på disse
borgeres inklusion på arbejdsmarkedet.

Netværk og medborgerskab
Hensigten er, at alle borgere så vidt muligt bidrager aktivt til sociale
fællesskaber og tager ansvar for hinanden. Flere børn, unge og voksne med
sociale udfordringer skal forankres i lokalmiljøet, i almindelige skole- og
fritidstilbud, arbejdspladser og andre sociale fællesskaber. Der vil være
særligt fokus på at afhjælpe ensomhed.

Personlig udvikling
Hensigten er, at alle borgere kan udvikle sig, så de så vidt muligt kan mestre
eget liv med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer. En tidlig indsats
for børn og unge er afgørende for deres senere udvikling.

Et stigende antal voksne med handicap har brug for hjælp. Der er fokus på
smidige overgange mellem forskellige livsfaser for mennesker med handicap
og på at styrke deres selvhjulpenhed gennem brug af velfærdsteknologi.
Ligeledes har flere voksne med psykisk sygdom brug for hjælp fra
kommunen. Det er behov for styrket samarbejdet med regionen for at
forbedre overgangene for borgerne. Der vil være øget fokus på at forebygge
og afhjælpe hjemløshed, særligt for unge hjemløse. Fælles for alle
målgrupper er en styrket opmærksomhed på sundhed i 2020.

Samlet set skal flere borgere opnå god effekt af samspillet med Sociale
Forhold og Beskæftigelse. Der vil være fokus på at få mere viden om
effekten af vores indsats – til intern læring og kvalitetsudvikling i forhold til
borgerne.
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MÅL

Regnskab
2017

Regnskab
2018

99%

98%

Budget
2019

Budget
2020

Flere unge skal i uddannelse og job
- Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet
aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen

100%

100%

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
- Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig
forsørgelse, skal falde med 5% ift. 2018

34,9%

35,4%

33,2%

33,6%

Flere ledige akademikere skal i job
- Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være
selvforsørgende efter et år (nyt mål)

75%
Læring og selvforsørgelse på socialområdet

- Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang, skal stige
(ændret mål) *

59%

Måltal ikke
fastsat

> R2019

Netværk og medborgerskab på socialområdet
- Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang, skal stige
(ændret mål) *

56%

Måltal ikke
fastsat

> R2019

Personlig udvikling på socialområdet
- Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang, skal stige
(ændret mål) *

53%

Måltal ikke
fastsat

> R2019

Note: Målet om mindst 75% selvforsørgende akademikere er nyt, og der er derfor ikke regnskabstal på det. Seneste opgørelse viser, at
niveauet pt. ligger på 70,1%. * På Socialområdet samarbejder borgere og medarbejdere om borgerens mål i vedkommendes handleplan.
Resultaterne samles til ledelsesinformation. Der er tale om nye budgetmål, hvor der endnu ikke er regnskabsresultater fra 2017 og ikke er
fastsat succeskriterier for 2018 og 2019. Regnskab 2018 dækker primært udsatte børn og unge, børn og unge med handicap samt i mindre
grad voksne med handicap med bostøtte eller i botilbud. I 2019 vil der være flere data for voksne med handicap og også data for voksne med
psykisk sygdom.

YDELSER
I samarbejde med borgerne, borgernes private og professionelle netværk,
civilsamfundet og virksomhederne har Sociale Forhold og Beskæftigelse
følgende indsatser:







Formidling af job til ledige borgere
Afklaring af arbejdsevne, vejledning og opkvalificering samt
formidling af virksomhedspraktik og job med løntilskud
Udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere og refusion til
virksomheder
Botilbud og forebyggende tilbud til børn, unge og familier med
sociale udfordringer eller handicap.
Botilbud, aktivitetstilbud og undervisningstilbud til voksne med
handicap, psykisk sygdom og misbrud.
Opsøgende arbejde, væresteder, tilpassede boligtyper og
forsorgshjem til hjemløse borgere.

6-by nøgletal
Socialområdet: 6-by Nøgletal regnskab 2018, side 44, 62
Beskæftigelsesområdet: 6-by Nøgletal regnskab 2018, side 59
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RESSOURCER
Sociale Forhold og Beskæftigelse har et samlet bruttobudget på 10 mia. kr. i
2020. Nogle af pengene – 1,7 mia. kr. – kommer fra refusioner og andre
indtægter, og derved udgør de egentlige kommunale budget på området ca.
8,3 mia. kr. De fleste af pengene – ca. 8,2 mia. kr. vil blive brugt til indsatser
og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del af det samlede
budget (ca. 48 mio. kr.) vil blive brugt til investeringer på anlægsområdet.

Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2020 på 8.206 mio. kr.

Udgifter til forsørgelse mm.*

Udgifter til drift og administration af
tilbud til borgere

0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

*Forsørgelse udgør langt størstedelen af de ikke-decentraliserede udgifterne. Ca. 3 % af
blokken udgøres af udgifter til danskundervisning og medfinansiering af sundhedsudgifter.

Udviklingen i budgettet
Afdelingens samlede driftsbudget er stigende i budgetperioden. Det skyldes
hovedsageligt refusionsreformen på beskæftigelsesområdet, der betyder at
kommunens medfinansiering på de fleste forsørgelsesudgifter er stigende.
Aarhus er en by i vækst. Den positive befolkningsudvikling medfører et øget
udgiftsbehov, der er indarbejdet i socialområdets budgetter og i de
forventede forsørgelsesudgifter. Budgettets vækst begrænses dog af spareog effektiviseringskrav.
Sociale Forhold og Beskæftigelses regnskab og budget for 2018 til
2022
Mio. kr. i 2020-priser
Nettodriftsudgifter
Nettoanlægsudgifter

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Overslag Overslag Overslag
2021
2022
2023

8.138

8.416

8.206

8.384

8.509

8.613

43

82

48

27

0

0
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Teknik og Miljøs overordnede effektmål tager afsæt i visionen i
Aarhusmålene ”Aarhus er en god by for alle”.
Særligt Aarhusmålene ”En by i vækst med et stærkt erhvervsliv” og ”En
bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer” (med indikatorer for C02neutralitet og mobilitetsindeks) samt ”En by med fællesskab og
medborgerskab” korresponderer i forskellig grad med Teknik og Miljøs
budgetmål.
Målene dækker bredt over Teknik og Miljøs opgaveområder.
Teknik og Miljø har i 2018 fornyet afdelingens politiske pejlemærker.
Pejlemærkerne er fra 2019-2021:






ORGANISATION
 Du kan læse mere om os på
https://aarhus.dk/omkommunen/teknik-og-miljoe/
 Der er 1.300 fuldtidsansatte i
Teknik og Miljø


Vi er til for borgere og virksomheder
Gode lokalsamfund som ramme for det gode liv
Fremkommelighed for alle
Grøn omstilling og cirkulær økonomi
En smartere og mere effektiv drift.

Indholdet i budgetmålene er i det væsentligste videreført som en del af de
nye pejlemærker.
Borgere/virksomheder skal opleve, at vi er til for borgere og virksomheder
Teknik og Miljø ønsker at driftsunderstøtte konkurrencedygtige
sagsbehandlingstider. For at imødekomme ønsker fra borgere og erhvervsliv
har Teknik og Miljø formuleret servicemål for de væsentligste
myndighedsområder, som følges op kvartalsvist fra 2020.
Myndighedsområderne bliver samtidig kvalitetsikret for smidigere
sagsovergange og forenkling af konkrete sagsgange, således
sagsbehandlingstiden også herved reduceres.
Fra 2019 er iværksat en årlig servicekulturanalyse for borgere og
virksomheder med kontaktflader til Teknik og Miljø for at sikre løbende
forbedring af brugertilfredshed for konkrete serviceopgaver. Målet er, at
sagsbehandlingstiden ligger under de nationale servicemål i 2021 og en
tilfredshedsandel på mindst 80 pct. meget tilfredse og tilfredse brugere for de
større myndighedsopgaver.

”Teknik og Miljø vil bane
vejen. Derfor skal
sagsbehandlingstiden
ligge under de nationale
servicemål på vores store
sagsområder”

Borgere/ virksomheder skal opleve gode lokalsamfund som ramme for det
gode liv
Byrådets mål om en by i social balance fra Boligpolitikken understøtter
Teknik og Miljø i 2020 via arbejdet med en ny temaplan for nye
byudviklingsarealer samt helhedsplanlægning for fritliggende bysamfund. En
revideret jordopkøbs- og salgsstrategi skal sikre, at Aarhus Kommune i rette
tid kan planlægge og finansiere arealer til offentlig service i en tættere by.
Teknik og Miljø udarbejder i 2020 en plan for bedre fordeling af almene
boliger i hele kommunen for at skabe bæredygtige og mangfoldige
byområder. Samme hensigt forfølger Teknik og Miljø i et intensiveret arbejde
med beboersammensætningen i de udsatte boligområder med fysisk
omdannelse (Gellerupparken, Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd).

”Lokalsamfundet er der,
hvor den enkelte borgers
hverdag skal gå op. Det
er her, den enkelte bruger
mest tid, og det er her, vi
skal sikre, at livet leves
godt. Både i den tætte by
og i de omkringsliggende
bysamfund”

Teknik og Miljø fortsætter ligeledes i 2020 arbejdet for en renere by samt
arbejdet for mere grønt og for rettidig klimasikring, når vi udvikler byen.
Borgere/ virksomheder skal opleve fremkommelighed for alle
Teknik og Miljø følger i 2020 op på en ny overordnet og langsigtet strategi
for indsatsen på mobilitetsområdet frem mod 2050. Strategien fastlægger de
overordnede målsætninger for området og giver et bud på fremtidige
løsningsmuligheder med udgangspunkt i de eksisterende udfordringer,
rejsestrømme mv.
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Teknik og Miljø vil til budget 2020 yderligere fremlægge belysninger og
forslag til afhjælpning af udgiftspresset på buskørsel, Letbanen og vejdriften.
Teknik og Miljø gennemfører i 2020 en analyse og konkrete tiltag for at
styrke de interne forbindelser og sammenhænge mellem oplandsbyerne.
Initiativet gennemføres under hensyntagen til, at en række gennemfartsveje
fungerer som overordnede trafikveje og dermed spiller en væsentlig rolle
som forbindelser til og fra Aarhus.
Vejinfrastrukturen udgør rygraden i Aarhus’ mobilitetssystem. Udbygning af
eksisterende vejnet er styrket med projektering og anlægsbevillinger til
henholdsvis Viborgvej og Bering-Beder vejen samt afklaring af Marselis
Boulevard, men der er brug for at se på behovet for yderligere tiltag.

”Rejsetiden på ringvejene
må ikke øges,
fremkommeligheden uden
for byen skal fastholdes,
og det skal være let at
komme til Aarhus fra
resten af Danmark ”

Optimering sker gennem Byrådets beslutning om harmonisering af vejene og
sikring af bedre parkeringsforhold i Midtbyen.
De grønne transportformer og aflastningen af vejinfrastrukturen er
understøttet af projektudvikling og VVM for næste etape af det højklassede
kollektive system (Aarhus Ø - Brabrand), Byrådets bevilling til
cykelhandlingsplanens indsatser, fodgængerstrategi, smart
mobilitetsløsninger for gravetilladelser og øget brug af kombineret offentlig
og privat transport i Business Region Aarhus projektet om Mobility as a
Service.
Borgere/ virksomheder skal opleve grøn omstilling og cirkulær økonomi
I et ambitiøst samarbejde med private energiselskaber arbejder Teknik og
Miljø frem mod 2020 på en klimavarmeplan om bl.a. brændselsfri fjernvarme
efter 2030, hvor Studstrupværket lukkes.
Teknik og Miljø vil udvikle et digitalt værktøj til at analysere hovedledninger
og stikledninger med henblik på at sikre driftseffektiviseringer for borgerne.
Teknik og Miljø etablerer og indretter i 2021 en ny Genbrugsstation Lisbjerg,
der så vidt muligt bygges af genbrugsmaterialer og formentligt vil indeholde
en platform for direkte genbrug af byggematerialer baseret på erfaringerne
fra ReUse.

”Aarhus vinder sammen med
de lokale virksomheder om
løsningerne på, hvordan vi
indretter fremtidens
bæredygtige bysamfund,
smider mindre væk og
forandrer affald til nye
produkter ”

Målet er, at en større andel af affald skal sendes til genanvendelse bl.a. ved
at optimere indsamlingen af affaldet i dialog med borgere, virksomheder,
samarbejdspartnere og andre myndigheder, og at der findes de nødvendige
sorterings- og behandlingsløsninger, der både gør det nemt for borgerne at
udsortere affald, og som samtidig sikrer en god kvalitet af det sorterede
affald, så ressourcerne i affaldet kan anvendes i nye produkter.
Borgere/ virksomheder skal opleve en smartere og mere effektiv by
Teknik og Miljø udvikler i 2020 en ny digital platform (Facility Managament
system) til at understøtte arealoptimering, samlokalisering og synergieffekter
i kommunale bygninger – og hermed sikre ”kloge kvadratmeter” og
udgiftsreduktioner på drift og anlæg.
Teknik og Miljø er involveret i en række Smart City og Smart Mobilitets
projekter, herunder ny platform til understøttelse af selvkørende enheder
(TAPAS) og et netværk på tværs af kommunen for IoT-service, der kan
gavne løsninger inden for mobilitet, spildevandshåndtering, fjernvarme, mv.
Teknik og Miljø arbejder for at etablere en bemandet ITS-trafikcentral
(Intelligente Transportsystemer) inden 2021 for at sikre øget
fremkommelighed og mindske CO2-aftrykket fra transport.

”Teknik og Miljø ønsker at
investere effektivt. Hver
investeringskrone skal
tilgodese flere behov, og vi
skal dele og genbruge
ressourcerne der, hvor vi
kan ”

Effektivisering og digitalisering af forvaltningen i Teknik og Miljø er tæt
forbundet med pejlemærket og mål for ”Vi er til for borgere og virksomheder”.
Byplanlægningens visualisering indgår i 3D-bymodel fra 2020 og sammen
med et dashboard for by- og boligudviklingen. Endeligt skal bygge- og
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plansager være fuldt digitaliseret i nye systemer fra 2020 for at understøtte
dialog og forenkling af sagsgange for borgere og partnere.
MÅL
Regnskab
2017

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Effektmål: Borgere/ virksomheder skal opleve, at vi er til for borgere og
virksomheder (Nyt mål)

- Indikator: Teknik og Miljøs sagsbehandlingstider på Teknik og Miljøs
større sagsområder følger de nationale servicemål

Byggesager:
100 pct.*
Ej foretaget

Ej foretaget

-

Miljøsager:
100 pct.

Effektmål: Borgere/ virksomheder skal opleve gode lokalsamfund som
ramme for det gode liv (Ændret mål)
- Indikator: I temperaturmålingen af aarhusmålet ”Aarhus er en god by
for alle” skal forskellene mellem forskellige geografiske områder
reduceres i forhold til resultatet i 2018, hvor borgere bosat i Aarhus
Midtby scorede højest, og borgere bosat længst væk fra centrum
scorede lavest.

Forskel:
Ej foretaget

8
procentpoint

-

Forskel:
Mindre end 8
procentpoint

Effektmål: Borgere/ virksomheder skal opleve fremkommelighed for alle
(Ændret mål)

- Indikator: Fremkommeligheden på det overordnede vejnet målt som
rejsetid på indfaldsveje samt ringvejssystemet, skal som minimum
fastholdes trods stigning i trafikken eller reduceres for alle
transportformer i forhold til 2017-niveauet

Gennemsnitli
g KPI målt på
tværs af antal
veje

Gennemsnitli
g KPI**
Opgøres pr.
april 2019

Indfaldsveje:

-

2,2

Indfaldsveje:
<2,0
Ringveje:
<1,5

Ringveje:
1,7
Effektmål: Borgere/ virksomheder skal opleve grøn omstilling og cirkulær
økonomi (Nyt mål)

Plast: >500 T

Papir: 500 T
- Indikator: Indsamle i alt 4.500 tons plast, metal, pap og papir mere til
genanvendelse om året.

Metal: >1.000
T

Metal: 1.000
T
Ej foretaget

Pap og papir:

-

Pap og papir:
>3.000 T¨

3.000 T¨

Batterier: >5
T

Batterier: 5 T
Effektmål: Borgere/ virksomheder skal opleve en smartere og mere effektiv
by (Nyt mål)

Effektiviserin
g:
2 mio. kr.***
- Indikator: Teknik og Miljø har i 2021 etableret bydækkende smart city
infrastruktur med sensorteknologi der medvirker til et grønnere,
sundere og mere liveable Aarhus.

Ej foretaget

Ej foretaget

-

Samfundsøk
onomisk
analyse
anviser
væsentligste
fokusområde
r 2021-2023.

Noter:
* Målet er, at 100 pct. af sagerne i gennemsnit opfylder de nationale servicemål for
sagsbehandlingstider for erhvervsrettede myndighedsopgaver.
** Fremkommelighed vurderes ud fra rejsetiden. Belastningsniveauet for fremkommelighed er et
udtryk for, hvor meget længere tid det tager at køre den givne strækning i forhold til den
optimale rejsetid og beskrives ved hjælp af KPI (Key Performance Indicator).
Den optimale rejsetid er den tid, det ville tage at køre strækningen med den skiltede hastighed
og uden stop ved signalanlæg.
Der anvendes fem niveauer til at beskrive belastningsniveauet:
• God fremkommelighed (under 1,5 gange optimal rejsetid)
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• Let nedsat fremkommelighed (1,5 – 2,0 gange optimal rejsetid)
• Moderat nedsat fremkommelighed (2,0 – 2,5 gange optimal rejsetid)
• Markant nedsat fremkommelighed (2,5 – 3,0 gange optimal rejsetid)
• Kritisk fremkommelighed (3,0 – 3,5 gange optimal rejsetid)
De målte KPI’er i 2017 bygger på tal for alle veje, i alle retninger (mod syd, mod nord, mod
Aarhus, fra Aarhus) for de to scenarier: KPI Morgen (07-09) og KPI Eftermiddag (15-17).
*** Effektiviseringsgevinsten forøges til 3,3, mio. kr. i 2021.

YDELSER
Teknik og Miljøs ydelser fordeler sig på en række hovedområder, herunder:








Mobilitet, Anlæg og Drift
Plan, Byggeri og Miljø
Affald Varme Aarhus
Klima og Grøn Omstilling
Arealudvikling og Almene Boliger
Ejendomsadministration
ydelser på få linjer

6-by nøgletal
Byens Anvendelse: Vejområdet 6-by Nøgletal 2017 side 17
Byudvikling og Mobilitet: Kollektiv trafik 6-by Nøgletal 2017 side 18
RESSOURCER
Teknik og Miljø har et samlet bruttobudget på ca. 4.865 mio. kr. i 2020. De
4.865 mio. kr. dækker udgifter på både de skatte- og takstfinansieres
områder til både drift og anlæg. Derudover er der indtægter i budgettet på
3.447 mio. kr. (f.eks. indtægter fra salg af varme, gebyrindtægter fra affald,
salg af arealer og huslejeindtægter). Det egentlige budget til Teknik og Miljø
er dermed på ca. 1.418 mio. kr. (netto).
Ca. halvdelen af budgettet, 660 mio. kr., vil blive brugt til indsatser og service
til borgerne (driftsudgifter). Den resterende andel af budgettet på 758 mio.
kr. vil blive brugt til investeringer i f.eks. byudvikling, vejanlæg, ejendomme
mm. (anlægsudgifter).

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de
enkelte områder i afdelingen:

Nettobudget 2020 på 1.418 mio. kr.
Teknik og Miljø, skattefinansieret
Kollektiv trafik
Ejendomme
Brandvæsen
Støttet byggeri
Miljøvagten
Affald Varme Aarhus
Anvisning af Jord
Anlæg, skattefinansieret
Anlæg, takstfinasieret
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Udviklingen i budgettet
Budgettet dækker over Teknik og Miljøs seks skattefinansierede og to
takstfinansierede sektorer:









Teknik og Miljø, skattefinansieret
Kollektiv Trafik
Ejendomme
Brandvæsen
Støttet byggeri (ikke-decentraliseret)
Miljøvagten (ikke-decentraliseret)
Affald Varme Aarhus (takst-finansieret)
Anvisning af jord (takstfinansieret)

Budgettet kan deles op i et udgiftsbudget på ca. 4.865 mio. kr. og et
indtægtsbudget på ca. 3.447 mio. kr. i 2020. Udgiftsbudgettet er en smule
faldende i budgetperioden til 4.419 mio. kr. i 2023, mens indtægtsbudgettet
er nogenlunde konstant.
Skattefinansierede budgetter:
Nettodriftsudgifterne på de skattefinansierede områder er en smule faldende
fra ca. 828 til 815 mio. kr. over budgetperioden 2020-2023.
Faldet dækker bl.a. over en række mindre variationer, der skyldes
midlertidige bevillinger, som falder bort i budgetperioden:





For Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling falder budgettet med 4,6
mio. kr. fra 2021. En ny klimaplan gældende fra 2021 er under
planlægning, der følger op på Klimaplan 2016-2020.
Budgettet vedr. Lys og trafikledelse falder med 3,8 mio. kr. over
budgetperioden som følge af udløb af midler til ITS fra budgetforlig 2018.
For Natur og Vej Service udløber midler vedr. småjobs i Teknik og Miljø
på 2,2 mio. kr. i 2020 jf. Byrådets beslutning om investeringsmodel for
småjobs i budgetforliget 2018.

På det skattefinansierede område er nettoanlægsudgifterne i 2020 på ca.
449 mio. kr., fordelt på et udgiftsbudget på 607 mio. kr. og et indtægtsbudget
på 158 mio. kr.
Indtægterne er nogenlunde stabile i budgetperioden, mens udgiftsbudgettet
er større i 2020 end efterfølgende budgetår. Dette skyldes bl.a. Bering-Beder
vejen, øget kapacitet på Viborgvej, byggemodningsarbejde ved Godsbanen
og byudvikling ved Bryggervej, der forventes store udgifter til i 2020.
Teknik og Miljø, takstfinansieret:
På det takstfinansierede område afspejler driftsoverskuddet finansieringen af
anlægsudgifterne.
På anlægssiden er udgiftsniveauet faldende over budgetperioden. Dette
skyldes primært færdiggørelsen af transmissionsledninger og veksleranlæg i
Åby-området og anlægsarbejder vedr. genbrugsstationerne i Lisbjerg.
Teknik og Miljøs regnskab og budget for 2018 til 2022
Mio. kr. i 2020-priser

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Overslag Overslag Overslag
2021
2022
2023

Nettodriftsudgifter, skattefinansieret

781

793

828

821

815

815

Nettodriftsudgifter, takstfinansieret

118

-166

-169

-222

-101

-101

Nettoanlægsudgifter, skattefinansieret

795

150

449

349

231

106

Nettoanlægsudgifter, takstfinansieret

169

351

309

221

148

117
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Sundhed og Omsorg
Borgerne i Aarhus Kommune skal leve gode og værdige liv, præget af
sundhed og trivsel, fællesskab og medborgerskab. Det gælder også de
ældre, som skal opleve at have magten over eget liv og være så selvhjulpne
som muligt.
Sundhed og Omsorgs mål og indsatser for at indfri disse ambitioner følger
visionerne i ’Aarhus – en god by for alle’ samt Aarhus Kommunes
Sundhedspolitik, Værdighedspolitik og Medborgerskabspolitik. Samtidig
tager mål og indsatser afsæt i afdelingens strategi – herunder især de
borgervendte ledetråde ’Vi holder borgerne væk’, ’Al magt til borgerne’ og ’Vi
er sammen med borgerne’.
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering samt værdighed og
medborgerskab tænkes således ind i alle de sammenhænge, hvor Sundhed
og Omsorg er i kontakt med borgerne. Det gælder også i det
tværmagistratslige og tværsektorielle samarbejde om at hæve den generelle
sundhedstilstand blandt befolkningen i Aarhus Kommune.
Samtidig er en stadigt bedre og mere effektiv anvendelse af afdelingens
ressourcer en forudsætning for at kunne imødekomme de aktuelle og
kommende udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, som følger af den
demografiske udvikling og opbremsningen i sund aldring. Derfor har
Sundhed og Omsorg udvalgt fem prioriterede temaer og fire særlige
udfordringer, som vies et ekstra fokus i 2019-2020.

ORGANISATION

 Du kan se Sundhed og
Omsorgs
organisationsdiagram og læse
mere om os her

 Der er ca. 5.100
fuldtidsansatte i Sundhed og
Omsorg.

I det følgende beskrives de tre budgetmål, der specifikt gælder for Sundhed
og Omsorg, og deres sammenhæng til de overordnede Aarhusmål. Desuden
beskrives Sundhed og Omsorgs væsentligste indsatser ift. disse mål kort:
Sundhed og trivsel - ’Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv’
Sundhedspolitikkens visioner og Aarhusmålet vedr. borgernes sundhed og
trivsel er internt i Sundhed og Omsorg oversat til effektmålet ’Hjælp mig, så
jeg kan klare mig selv’ og ledetråden ’Vi holder borgerne væk’. Målet belyses
for det første med andelen af borgere over 65 år, der kan klare sig uden
hjælp fra kommunen. For det andet belyses det med udviklingen i det
selvvurderede helbred blandt alle de borgere, Sundhed og Omsorg er i
kontakt med.
Udviklingen i disse indikatorer viser, at uligheden i borgernes sundhed
generelt er stigende. På den ene side kan en stor del af de ældre fortsat
klare sig uden hjælp. På den anden side er de borgere, som har behov for
hjælp, kendetegnet ved at have stadigt mere komplekse udfordringer og
være mere plejekrævende.
Samtidig er sundhedsopgaven under forandring i Aarhus Kommune. På den
ene side er borgernes middellevetid stigende, og gruppen af ældre vokser
både i antal og andel af den aarhusianske befolkning. På den anden side er
de ældres generelle helbred ikke blevet bedre – og mental sundhed fylder
mere og mere på dagsordenen. Hertil kommer, at hospitalerne udskriver
borgerne hurtigere fra indlæggelser end tidligere. Det afspejles bl.a. i en
presset økonomi i lokalområdernes sundhedsenheder. Det nære
sundhedsvæsen og de forebyggende indsatser spiller således en stadigt
større rolle.
I arbejdet med at fremme borgernes sundhed og trivsel fordrer både
’Kommune forfra – Aarhus gentænker velfærden’ og Sundhed og Omsorgs
strategi, at borgerne og det omgivende samfund er aktive medspillere.
Borgeroplæring, hjælpemidler, træning, rehabilitering, anvendelse af
velfærdsteknologi og ansvarliggørelse af borgernes netværk er således helt
afgørende for at sikre, at borgerne er så selvhjulpne som muligt – og at
ressourcerne udnyttes optimalt.
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Værdighedspolitikkens visioner hænger nært sammen med alle Sundhed og
Omsorgs borgervendte ledetråde, og er bl.a. oversat til effektmålet ’Jeg
bestemmer selv’ og ledetråden ’Al magt til borgerne’. Det handler
grundlæggende om, at borgerne skal have magten i eget liv, dvs. have
indflydelse og træffe selvstændige valg. Samtidig er værdighed
naturligvis også, at andre tager over, træffer valg og drager omsorg,
hvis man ikke længere kan selv.
Målet belyses for det første med den samlede tilfredshed blandt borgere i
hjemmeplejen og plejehjem, som har meget nær sammenhæng med
borgernes oplevelse af samarbejdet med personalet. For det andet belyses
det med et nyt spørgsmål i brugertilfredshedsundersøgelserne, som handler
om borgernes oplevelse af ’al magt’ og værdighed: ’I hvilken grad tager den
hjælp du får, udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig?’
Udviklingen i resultaterne viser, at der er særligt behov for at prioritere
hjemmeplejen. De igangværende indsatser vedr. rekruttering og fastholdelse
af personale og implementering af ny omsorgsjournal har bl.a. til hensigt at
styrke borgernes oplevelse af værdighed og selvbestemmelse. Byrådet
prioriterede med budgettet for 2019 at sætte fokus på kendt hjemmehjælper,
som skal forbedre den samlede tilfredshed med hjemmeplejen. Det samme
gælder det pågående arbejde med bedre sektorovergange,
sammenhængende borgerforløb, fleksibel hjælp og hjemliggørelse. Ad
den vej forventes borgernes tilfredshed med hjemmeplejen at udvikle
sig positivt.
Medborgerskab og fællesskab - ’Vi er sammen’
Medborgerskabspolitikkens visioner og Aarhusmålet vedr. fællesskab
og medborgerskab er internt i Sundhed og Omsorg oversat til
effektmålet ’Vi er sammen’ og ledetråden ’Vi er sammen med borgerne’.
Målet belyses med andelen af borgere i hjemmepleje og plejehjem, som
er ensomme/ufrivilligt alene.
Både på kommunalt niveau og specifikt blandt de ældre er der behov
for et styrket fokus på netop ensomhed. Sundhed og Omsorg arbejder
derfor med at øge livsglæden og trivslen blandt borgerne i Aarhus – bl.a. via
Folkebevægelsen mod ensomhed og ”bevægelsen” Genlyd.
Pårørendeindsatser og oplevelsesmedarbejdere er blandt de tiltag, der skal
få plejehjemmene til at summe af liv og mindske ensomheden blandt de
ældre.
Samtidig er styrket frivillighed fortsat højt på dagsordenen, og der arbejdes
videre med erfaringerne 2018, hvor Aarhus Kommune var Europæisk
Frivillighovedstad.
Særlige indsatsområder
Med henblik på at håndtere de væsentligste problemstillinger på sundhedsog ældreområderne, revitaliseres Sundhed og Omsorgs strategi og
ledetråde i 2019-2020. Samtidig får følgende prioriterede temaer et særligt
fokus: ’Hjemmeplejen’, ’Det nære sundhedsvæsen’, ’Besjæling’, ’Ulighed i
sundhed’ samt ’Træning og rehabilitering’.
Desuden prioriterer Sundhed og Omsorg at håndtere de særlige
udfordringer, som handler om rekruttering, implementering af nyt
omsorgssystem og fortsat implementering af sammenhængende
borgerforløb ved hjælp af forløbsmodellen, samt udvikling af faglige mål, der
kan understøtte datainformeret ledelse med styrket fokus på værdi for
borgerne.
Sundhed og Omsorgs mål – dvs. den værdi, afdelingen skal bidrage til
blandt borgerne – er gengivet samlet i målskemaet nedenfor.
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MÅL
Regnskab
2017

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

88,2

88,2

≥ 90%

≥ 90%

52

52

≥ R2017

≥ R2018

76

79

≥ R2017

≥ R2018

-

88

≥ R2017

≥ R2018

88

88

≥ R2017

≥ R2018

Effektmål: Sundhed og trivsel – ’Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv’
Indikator: Mindst 9 ud af 10 borgere over 65 skal ikke modtage praktisk
hjælp eller personlig pleje (%)
Indikator: Andelen af borgere i hjemmepleje og plejehjem med et godt
selvvurderet helbred skal stige (%), note 1
Effektmål: Værdighed – ’Jeg bestemmer selv’
Indikator: Andelen af borgere, der alt i alt er tilfredse med hjemmepleje og
plejehjem skal stige (%) (ændret opgørelse)
Indikator: Andelen af borgere i hjemmepleje og plejehjem, der oplever, at
den hjælp de får, tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for dem, skal
stige (%)
Medborgerskab og fællesskab – ’Vi er sammen’
Indikator: Andelen af borgere i hjemmepleje og plejehjem, der ikke føler
sig ensomme/ufrivilligt alene, skal stige (%) (ændret opgørelse), note 1

Et minus og/eller manglende smiley betyder, at der ikke foreligger data. Dette kan skyldes, at en
undersøgelse ikke er lavet i det pågældende år eller, at der er tale om et nyt eller ændret
budgetmål. Note 1: De viste resultater for 2017 og 2018 omfatter borgere i hjemmepleje og
plejehjem. Fremadrettet er det ambitionen også at medtage besvarelser fra borgere, der er i
forløb i regi af Folkesundhed.

YDELSER
Sundhed og Omsorgs indsatser fordeler sig på en række hovedområder.









Drift af lokalcentre, ældreboliger og plejehjem
Madtilberedning og drift af caféer på lokalcentre
Pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder
Hjælpemidler til alle borgere uanset alder
Akut- og rehabiliteringstilbud
Aktivitets- og træningstilbud
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
Inddragelse af frivillige og civilsamfund

6-by nøgletal
Der henvises til den seneste officielle rapport, som kan findes via
nedenstående links.
Ældreområdet: 6-by Nøgletal regnskab 2016 side 52
Sundhedsområdet: 6-by Nøgletal regnskab 2016 side 31
RESSOURCER
I 2020 er Sundhed og Omsorgs budget på 4,3 mia. kr., fordelt med 3,9 mia.
kr. til drift og 0,4 mia. kr. til anlæg.
Driftsbudgettets største post er den decentrale drift af ældreområdet på i alt
2,8 mia. kr. Heri indgår institutionerne med 2,2 mia. kr. De varetager
ydelserne i forhold til borgerne – rehabilitering, pleje og praktisk hjælp,
sygepleje og træning m.m. Den øvrige del af decentral drift på 0,6 mia. kr. er
bl.a. hjælpemidler, sundhedsområdet, samt betaling for borgere i andre
kommuner.
Den næststørste post på 1,1 mia. kr. er den såkaldte ”aktivitetsbestemte
medfinansiering”, som er kommunens betaling til Region Midtjylland for
aarhusianere, der indlægges på sygehuse, går til praktiserende læger,
speciallæger, private fysioterapeuter m.m.
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Fordeling af budget 2020 på 4,3 mia. kr.

Øvrige
Aktivitet. medfinans.
Decentral drift øvrige
Decentral drift instit.
Administration
Anlæg
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Udviklingen i budgettet
Sektorens regnskab og budget for 2018 til 2023
Mio. kr. i 2020-priser
Nettodriftsudgifter
Nettoanlægsudgifter

R2018

B 2019

B 2020

BO 2021 BO 2022 BO 2023

3.723

3.872

3.884

3.861

3.933

3.971

173

312

405

310

21

17

Driftsbudgettet stiger lidt i perioden. Det skyldes primært budgetmodellerne,
selvom tilvæksten for de ældre borgere i prognosen for 2020 ikke er så stor
som i tidligere prognoser. Anlægsudgifterne stiger fra 2018 til 2019-2021.
Det skyldes primært, at Generationernes Hus (100 plejeboliger og 100
ældreboliger) og Skovvang (125 plejeboliger) bliver bygget i denne periode.
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Kultur og Borgerservice
Kultur- og Borgerservice er ansvarlig for en lang række opgaver og tilbud
inden for blandt andet idræt, kultur, events, musik, borgerservice og
biblioteker. De overordnede visioner og målsætninger er fastlagt i tre
selvstændige politikker, som sædvanligvis gælder for en 4-årig periode.
De væsentligste retninger og målsætninger i politikkerne er resumeret
nedenfor og udmøntet i udvalgte mål, aktivitets- og produktivitetstal, som
indfanger en del af virksomheden.
De gældende politikker i Kultur og Borgerservice findes i fuld længde her:
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/kultur-idraet-og-fritid/

Organisation
 Der er ca. 789 fuldtidsansatte
i Kultur og Borgerservice
 Du kan læse mere om os på
 https://aarhus.dk/omkommunen/kultur-ogborgerservice/organisation/

Sport og Fritid
Sports- og fritidspolitikken for 2018-2021 fokuserer på sunde fællesskaber i
bevægelse og balance og har som overordnet målsætning, at Aarhus på
sports- og fritidsområdet skal have aktivitetstilbud, der understøtter det gode
liv. Det skal være let at komme i gang med aktiviteter, og der skal være
aktivitetsmuligheder for alle målgrupper.
Aarhus skal være en by med et sports- og fritidsområde i udvikling, som er
kendetegnet ved en mangfoldighed af forenings- og fritidstilbud. Aktiviteter,
som involverer, udfordrer og overrasker borgerne. Dette sker, når borgerne
involverer sig aktivt og tage et medansvar som deltagere og frivillige.
Sport- og fritidsområdet er karakteriseret ved en mangfoldighed af frivillige
aktører og at kommunen i høj grad stiller tilskud og rammerne til rådighed.
Med politikken er der vedtaget en ambition om, at der skal være en løbende
udbygning af fritids- og idrætsfaciliteterne, så udbuddet af faciliteter
fastholdes i takt med, at der bliver flere indbyggere. Det er nødvendigt såvel
at gentænke, optimere, udbygge og modernisere faciliteterne. Der er ikke pt.
afsat midler til en udbygning i takt med befolkningsudviklingen. Derfor er der
ikke opstillet et konkret mål på området.
Det er vigtigt at særligt børn og unge involveres og fastholdes i et aktivt
børne- og ungdomsliv. Derfor er der et mål, som fokuserer på deres
deltagelse i folkeoplysende foreninger.

Kulturområdet
I Kulturpolitikken 2017-2020 er visionen for kulturområdet:
Aarhus - en international by, hvor kulturen sætter dagsorden
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Visionen tegner et billede af en by, hvor kulturen er en central drivkraft i
byens udvikling, og ”det gode liv” er i centrum. Byen tager erfaringer og
oplevelser fra Kulturhovedstad 2017 med sig i form af et højnet kunstfagligt
niveau med stærke faglige netværk og nyskabelser i den kunst og kultur, der
produceres og præsenteres i byen i et styrket produktionsmiljø. Der er fokus
på tilgængelighed i bredeste forstand, så kunst og kultur når ud til så mange
mennesker som muligt.
I de to Epinion-undersøgelser, der er gennemført i 2016 og 2018, fremhæver
borgerne at byens kulturliv, samt natur, er forhold, som gør Aarhus til en god
by. Kulturområdet er således både det, der tiltrækker og fastholder borgerne
og noget, der kan være en driver i mange sammenhænge. Aarhus 2017 var
med til at gentænke samarbejder, sætte fokus et bredere kulturbegreb,
kompetenceudvikling og internationalt udsyn.
På kulturområdet kan det være vanskeligt at måle den konkrete effekt af
indsatsen, men Kultur og Borgerservice vil have som mål, at mindst lige så
stor andel af borgerne ved næste måling i 2020 angiver kulturliv som noget
der gør Aarhus til en god by.
Borgerservice og Biblioteker
’Stærke fællesskaber – I trygge rammer’ er overskriften på politikken for
Borgerservice og Biblioteker 2019-2022. For første gang i Aarhus Kommune
bliver FN’s verdensmål en integreret del af en politik. Realisering af både
politik, verdensmål og Aarhusmål forudsætter stærke partnerskaber. Vi vil
derfor i politikperioden have et stort fokus på samarbejder og partnerskaber
med civilsamfund, institutioner, virksomheder, andre kommuner,
organisationer og foreninger.
Aarhus skal fortsat være rammen om et godt liv for alle borgere hele livet –
også for de mange ny-tilflyttere. Vi arbejder på at styrke de unikke og
neutrale mødesteder, hvor der er plads til forskellighed og forståelse. For en
by uden den slags mødesteder, er en by uden liv og sammenhængskraft.
Vores fysiske rum og faciliteter er til rådighed – også uden for bemandet
åbningstid – for alle. Brugen af de fysiske rum er en væsentlig del af det at
understøtte byens lokale fællesskaber. De fysiske faciliteter skal fortsat
anvendes. Vi har et stort fokus på inkludering af alle borgere, derfor vil vi
fremme endnu flere og nye debatskabende aktiviteter, læring, innovation og
oplysning.
Læsning og sprogudvikling er afgørende forudsætninger for at kunne tilegne
sig og dele viden, og deltage aktivt i samfundet for alle borgere. Vi har en
vigtig opgave inden for sprogudvikling og literacy, som vi skal løfte sammen
med mange samarbejdspartnere. Vi vil understøtte børn og unges læring
gennem en bred vifte af tilbud til dagtilbud og skoler og gennem aktiviteter
for familier i fritiden. Forskellige læringsmiljøer er vigtige for børn og unges
læring, udvikling og dannelse. Der er formuleret et nyt mål om aktiviteterne
for børn og unge.
MÅL
Kultur og Borgerservice

R 2017

R 2018

B 2019

B 2020

Børn og unge (3-24 år) skal have et aktivt fritidsliv og deltage i byens
foreningsliv
Børn og unges deltagelse i folkeoplysende foreninger skal stige med 15
pct. i forhold til resultatet i 2018. . Måles ved deltagertimer pr. indbygger i
aldersgruppen

 60,2

 38,9

56,7

44,7

-

40

-

40

Borgere i Aarhus skal fremhæve byens kulturliv som forhold, der gør Aarhus
attraktiv
Andel af borgere som i det åbne spørgsmål nævner kultur i top-of-mind
indskydelse af, hvad der gør Aarhus til en god by for dig, skal være på
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Kultur og Borgerservice

R 2017

R 2018

B 2019

B 2020

samme niveau eller højere
Den samlede besøgsaktivitet i Dokk1 og på medborgercentrene skal som
minimum fastholdes i 2020

 2.563

 2.421

2.230

2.421

Antallet af aktiviteter for førskolebørn

-

373

-

400

Antallet af aktiviteter for skolebørn

-

836

-

1000

Det samlede antal aktiviteter for børn og unge i Borgerservice og Biblioteker
skal fastholdes i 2020 (Nyt)*

*I 2018 var det alene arrangementer, der blev talt – fremover tælles alle aktiviteter med

YDELSER
Kultur og Borgerservices ydelser fordeler sig på en række hovedområder:







Sport & Fritid: boldbaner, haller og idrætslokaler, tennisbaner,
svømmehaller og friluftsbade, atletikbaner, skøjtehal m.v. Dertil kommer
tilskud til foreningsaktiviteter og lokaler.
Kultur: Musikhuset, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Musikskole,
Godsbanen, Børnekulturhuset, Filmby Aarhus. Dertil kommer tilskud til en
række museer og teatre, bl.a. ARoS, Den Gamle By og Moesgaard m.fl.
Borgerservice og Biblioteker: Borgerservicecenter (Dokk1),
Hovedbibliotek (Dokk1), 18 medborgercentre og Aarhus Stadsarkiv.
Aarhus Events: Kommunens eventenhed, forankret i Kultur og
Borgerservice. Via puljer til sports- og kulturelle events hverves, udvikles
og afvikles større og strategiske events.

6-by nøgletal
Sport og fritid: 6-by Nøgletal regnskab 2018 side 25
Biblioteksområdet: 6-by Nøgletal regnskab 2018 side 27
Kulturområdet: 6-by Nøgletal regnskab 2018 side 30

RESSOURCER
Kultur og Borgerservice har i 2020 et samlet budget på 1.144 mio. kr. Dette
budget opdeles i drift med 1.052 mio. kr. og anlæg med 91 mio. kr.
Driftsbudgettet går til de forskellige områder som biblioteker, svømmehaller
og kulturinstitutioner. Under dette område er der også indtægter på ca. 400
mio. kr. (tilskud fra staten, gebyrer, refusioner og billetindtægter). I
driftsbudgettet indgår også udgifterne til boligstøtte og Udbetaling Danmark.
Der er dermed en forbrugsmulighed på over 1,4 mia. kr.
I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne forventes brugt på de
enkelte områder i afdelingen:
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Budget 2020 på 1.144 mio. kr.
Anlægsudgifter
Udbetaling Danmark, Tinglysning mm
Boligstøtte
Administration og budgettilpasning
Aarhus Events
Musikhuset Aarhus
Aarhus Symfoniorkester
Kulturforvaltningen
Sport og Fritid
Borgerservice og biblioteker
-50
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Udviklingen i budgettet
Budgettet i overslagsårene 2020-2023 ligger stabilt på omkring 1.050 mio.
kr.
Under anlæg er der flere større projekter i starten af perioden vedrørende
udvidelse af Filmbyen, kunstgræsbaner og andre idrætsfaciliteter.
Kultur og Borgerservice regnskab og budget for 2018 til 2023
Mio. kr. i 2020-priser
Nettodriftsudgifter
Nettoanlægsudgifter

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Overslag Overslag Overslag
2021
2022
2023

1.086

1.117

1.053

1.049

1.050

1.049

-41

79

91

47

34

34
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Børn og Unge
Den overordnede politiske vision for Børn og Unge er fastlagt i børne- og
ungepolitikken, som det samlede daværende byråd vedtog i 2015. Børne- og
ungepolitikken udgør grundlaget for arbejdet med alle børn og unge 0-18 år,
– lige fra det første møde med sundhedsplejersken, over barnets
daginstitutions-, skole- og fritidsliv og til vejen ind i en ungdomsuddannelse.
Med budgettets effektmål omsætter byrådet denne vision i en mere konkret
retning og et politisk fastsat ambitionsniveau for Børn og Unge under ét. De
overordnede effektmål er:
Læring og udvikling: Alle børn og unge udvikler og udfolder deres
potentialer optimalt. De er aktive i egen læring, er motiverede, ihærdige og
vedholdende, og har de faglige, personlige, sociale og kulturelle
kompetencer, der skal til, for at ruste dem til deres videre uddannelses/dannelsesforløb.
Fællesskaber: Alle børn og unge er en aktiv og værdsat del af et
forpligtende fællesskab. De respekterer deres medmennesker og begår sig i
forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i samfundet som
demokratiske medborgere og er bevidste om deres medansvar for det
samfund, de lever i.
Sundhed og trivsel: Alle børn og unge har en god og sund opvækst. De
trives, er glade og robuste, og de har selvværd og mod på tilværelsen. De er
aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til at træffe reflekterede og
kloge valg.
Ydermere har byrådet i 2016 besluttet, at Børn og Unge skulle omsætte
børne- og ungepolitikkens vision og de overordnede effektmål i nye
strategier, som understøtter Børn og Unges arbejde med at realisere
målene. Under overskrifterne ’Samskabelse’, ’Vidensbaseret praksis’,
’Tidlige, rettidige indsatser og forebyggelse’, ’Helhedssyn’ samt ’Attraktive og
bæredygtige arbejdspladser’ skærper de nye strategier rammen for arbejdet
med alle børn og unge, og fastholder vigtigheden af at arbejde med de
bagvedliggende forhold fremfor at fokusere på synlig risikoadfærd.
Vision, effektmål og strategier angiver således den fælles retning for hele
organisationen, samt rammerne for det lokale råderum – og inden for dette
råderum er selve tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske arbejde lagt i
hænderne på de enkelte dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomstilbud.
Årsberetningen for 2018 viser, at det samlet set går rigtig godt for ca. 85-90
% af de aarhusianske børn og unge, og Børn og Unges ydelser fungerer for
de fleste. Der er eksempelvis en positiv udvikling i overgang til
ungdomsuddannelse og de børn som vurderes at have et aldersvarende
sprog ved 3 år, er indenfor det fastsatte niveau. Der gælder dog også fortsat
en række velkendte, men til stadighed mere velbelyste udfordringer:







15,3% af eleverne er overvægtige samlet set i 0., 6. og 9. klasse under
ét, hvilket er en marginal stigning i forhold til regnskabet 2017.
Udvikling i forhold til oplevelsen af mobning er stagneret i Aarhus
Kommune. 91,9% af eleverne oplever ikke mobning (alle elever i 4.-9.
klasse under ét), hvilket er næsten samme niveau som regnskabet 2016
og 2017.
Der gælder fortsat en generel udskolingsproblematik, som handler om de
unges motivation, deres oplevelse af faglige udfordringer og
medbestemmelse.
Endelig er der på tværs af 0-18-års perspektivet forskellige mindre
grupper af børn og unge, som er i risiko for at blive ’hægtet af’, herunder:
 Børn og unge, som af forskellige grunde er sårbare/udsatte,
eksempelvis pga. deres sociale baggrund, pga. særlige behov eller
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decideret social udsathed. Der er bl.a. behov for et særligt fokus på
børn i specialklasser, specialskoler og modtagelsesklasser.
Børn og unge med dansk som andetsprog, herunder flygtninge.

Med henblik på at imødekomme disse udfordringer har Børn og Unge
siden vedtagelsen af budgetterne for 2015 og 2016 styrket organisationens
fokus på tidlige og forbyggende indsatser og påbegyndt konkrete
investeringer (53,8 mio. kr.) i samme, som hver for sig og tilsammen skal
bidrage til hhv. styrkede forudsætninger hos børnene og de unge, og et
styrket forældresamarbejde. Baggrunden for de tidlige indsatser var, at der
skulle effektiviseres, dvs. at stadig flere børn skulle klare sig bedre for færre
udgifter. Derfor besluttede byrådet at iværksætte en investering via
opsparing og fremrykning af besparelser med henblik på at muliggøre de
effektiviseringsgevinster, som var pålagt. Finansieringen af de tidlige
indsatser udløber for de flestes vedkomne i 2019.

BUDGETREDEGØRELSE 2020

ORGANISATION
 Du kan læse mere om os på
https://aarhus.dk/omkommunen/boern-og-unge/#1

 Organisationsdiagram

 Der er 9.600 fuldtidsansatte i
Børn og Unge.

Erfaringerne med de tidlige indsatser har indtil videre været positive, og
projekterne er i god fremdrift. Kompetenceudviklingsindsatserne - ”Krop og
Bevægelse”, ”Robusthed-Livsmestring” og ”Børns tidlige sprog” - bygger på
en refleksions- og evalueringskultur, som taler direkte ind i både arbejdet
med de forskellige søjler i Stærkere Læringsfællesskaber (se mere under
”Særlige indsatsområder”) og i den styrkede pædagogiske læreplan.
Evalueringerne viser at kompetenceudviklings-indsatserne medvirker til at
løfte kvaliteten af læringsmiljøerne i dagtilbuddene
Forældrevejledningsindsatserne – ”Familiegrupper i dagtilbud”,
”Trivselsmøder” og ”Socialfaglige medarbejdere” – tilbyder familier med
specifikke behov en rettidig indsats, så problemerne ikke vokser sig større.
Hertil kommer ”READ dagtilbud og skole” samt ”Forældrevejledning i
udskolingen”, som er generelle forældrevejledningsindsatser målrettet alle
børn/unge. Forældrevejledningsindsatserne understøtter helhedssynet på
barnet, idet der ikke kun er fokus på barnets rammer i institutionen, men
også i hjemmet. Evalueringerne viser, at indsatserne medvirker til at styrke
forældresamarbejdet generelt og forebyggende, og at de styrker
forældreperspektivet ift. at anerkende forældrene som den mest afgørende
ressource for barnets trivsel og udvikling.
De tidlige indsatser understøtter således den strategiske ramme og retning i
børne- og ungepolitikken og udgør en løftestang for visionerne i hele
organisationens arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber.
Særlige indsatsområder
- Stærkere Læringsfællesskaber er en kulturudviklingsproces, som skal
udmønte børne- og ungepolitikkens visioner. Målet med de stærkere
læringsfællesskaber er at øge børnene og de unges læring, udvikling og
trivsel uden merforbrug ved at igangsætte udviklingen af en
samarbejdskultur, der kan styrke Børn og Unge som én samlet organisation.
Stærkere Læringsfællesskaber blev igangsat med de første læringsdage i
marts 2019 for mere end 1300 ledere og medarbejdere og fortsætter de
kommende år med læringsdage, lokale workshops og afprøvning og
forbedring af praksis.
- Vækstudfordringer og kapacitetsløsninger er et særligt indsatsområde i
Børn og Unge, hvor en dyberegående analyse på skole- og
dagtilbudsområdet skal afdække behov for byggegrunde til nye skoler og
dagtilbud, herunder at løfte de eksisterende bygninger til et tidssvarende
niveau. Med budget 2019 blev det også besluttet at udrede de
planlægningsmæssige og økonomiske forhold for udvidelse af
skolekapaciteten, bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet og
arealudnyttelse. Baggrunden her for er, at Aarhus vokser og
befolkningsvæksten fortsætter de kommende år. Boligudbygning og
byfortætning giver plads til flere børn og voksne i Aarhus. Dermed bliver der
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også flere børn og unge, der har brug for et pasningstilbud, rammer for
fritidslivet og et sted at gå i skole.
Børn og Unge følger op i forbindelse med afdelingernes budget ved at give
en årlig status på behov for at udvide pladskapaciteten på 0-6 års området
ved at bygge nye dagtilbudsafdelinger og behov for udbygning af skolernes
kapacitet til undervisning og SFO-pasning i hjemområder.
Endvidere vil Børn og Unge til byrådets anlægskonference i november 2019
give et overblik over behov for yderligere byggeri af nye skoler, samt
udbygning med nye faglokaler, pædagogiske arbejdspladser, læringsarealer
og toiletter m.v. Samt et løft af det fysiske miljø for et godt indeklima i de
eksisterende fysiske rammer til børnene og de unge på 0-18 års området.
MÅL
Regnskab
2017

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Effektmål: Læring og udvikling
-Mindst 85 % af de 3-årige børn skal have et alderssvarende
sprog*

-

85,3 %

≥ 85 %

≥ 85 %

-Mindst 85 % af de 25-årige skal have gennemført en
ungdomsuddannelse** (ændret indikator)

-

83,6 %

≥ 85 %

≥ 85 %

5,0 %

5,0 %

≤5%

≤5%

-Elevernes samlede gennemsnitlige fravær skal være under
6 % (alle elever i 0.-10. klasse under ét)

5,4 %

5,7 %

<6%

<6%

-Højst 15 % af eleverne må være overvægtige (alle elever i
0., 6. og 9. klasse under ét)

15,1 %

15,3 %

≤ 15 %

≤ 15 %

Effektmål: Fællesskaber
-Højst 5 % af eleverne må opleve ensomhed (alle elever i 4.9. klasse under ét)***
Effektmål: Sundhed og trivsel

*: Opgørelsen er lavet for perioden 16/7-31/12 2018 pga. overgang til nyt
sprogvurderingsmateriale.
**: Opgørelsen viser andelen af de unge, som gik i 9. klasse i 2016, der forventes at opnå
mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse. Børn og Unge
følger den nationale målsætning om, at 90 pct. har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030
og har et delmål om 85 pct. i 2025. Regnskabstallet 2018 indgik ikke i Årsberetningen.
Datakilde: Undervisningsministeriets profilmodel.
***: Regnskabstal for 2017 og 2018 indgik ikke i de respektive Årsberetninger.

YDELSER
Børn og Unge har ansvaret for hovedparten af de kommunale tilbud til de 018-årige, herunder ansvar for følgende ydelser:






Dagtilbud, herunder dagplejen
Folkeskoler, herunder skolefritidsordninger
Fritids- og ungdomstilbud
Børnesundhed, herunder Sundhedsplejen og Tandplejen
Vidtgående specialundervisning til børn, specialskoler, sprogstøtte samt
specialpædagogisk bistand

6-by nøgletal
Skoler: 6-by nøgletal 2019 side 21
Dagpasning: 6-by nøgletal 2019 side 35
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RESSOURCER
Det samlede bruttobudget for Børn og Unge er på ca. 6,8 mia. kr. i 2020.
Indtægterne udgør ca. 1,1 mia. kr. og består primært af forældrebetalinger
for dagtilbud og SFO. Det egentlige kommunale budget på Børn og Unges
område udgør dermed ca. 5,7 mia. kr. Størstedelen af budgettet anvendes til
service på de borgernære områder såsom børnepasning, folkeskole og
fritidsområdet i et 0-18 års perspektiv. Kun en mindre del af det samlede
budget (ca. 0,3 mia. kr.) vil blive brugt til anlægsinvesteringer i f.eks. nye
dagtilbudsafdelinger, ny tandklinik og udvidelser af skoler samt
moderniseringer af skoler og dagtilbud m.v.
I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de
enkelte områder i Børn og Unge:
Budget 2020 på 5,7 mia. kr.
Anlæg
Sundhedspleje, tandpleje og PPR
Administration
Fritidstilbud og ungdomsskoler
Skoler inkl. Specialskoler, undervisning
Skoler inkl. specialskoler, SFO
Privat- og efterskoler, friplads- og
søskendetilskud m.m.
Dagtilbud inkl. dagplejen
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Udviklingen i budgettet
Aarhus er en by i betydelig vækst i disse år, hvilket afspejles i Børn og
Unges budget, der vokser i budgetperioden via budgetmodellerne. Midler fra
budgetmodellerne justerer Børn og Unges budget på baggrund af
demografiudviklingen og har til formål at sikre, at serviceniveauet kan
fastholdes (med forudsatte stordriftsfordele i modellerne) samtidig med, at
der indskrives flere i Børn og Unges tilbud.
Den stigende udvikling i Børn og Unges budget i budgetperioden er således
et udtryk for, at budgetmodellerne i 2020 tilfører ca. 36 mio. kr. stigende til
ca. 267 mio. kr. i det sidste overslagsår sammenlignet med budget 2019.
Samtidig afspejler budgettet også reduktioner på en række områder. Som
følge af budgetforliget for 2019 er Børn og Unges ramme reduceret med
godt 40 mio. kr. årligt, hvortil bl.a. kommer aftrapning af kompensation for
barselsudligningen, der fuldt indfaset i 2022 reducerer Børn og Unges
ramme med i alt ca. 70 mio. kr. Med den økonomiske politik indføres
finansieringsbidraget svarende til nye reduktioner hvert år på ca. 35 mio. kr.
for Børn og Unge, hvor de første reduktioner indarbejdes i budget 20212024.
Børn og Unges regnskab og budget for 2018 til 2023
Mio. kr. i 2020-priser
Nettodriftsudgifter

Regnskab
2018
5.365

Budget
2019
5.353

Budget
2020
5.322

Overslag Overslag Overslag
2021
2022
2023
5.337

5.372
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Nettoanlægsudgifter

285

287

343

102

18

Børn og Unge har i 2018 og 2019 et meget højt aktivitetsniveau på
anlægsområdet. Forventningerne er, at i takt med at større anlægsprojekter
afsluttes, kommer der nye store skolebyggerier til – eksempelvis i Nye, hvor
budget til skole, dagtilbud og FU tilbud ikke er indarbejdet i budgettet på
nuværende tidspunkt, og udbygning af halvdelen af skolerne over de
kommende 10 år. Hertil kommer mange byggerier på dagtilbudsområdet.
Det er derfor forventningen, at anlægsniveauet i de kommende år vil være
på et fortsat højt niveau for at sikre pasningsgarantien og skoler til alle i en
by i vækst. Det forventede høje anlægsniveau er ikke aktuelt afspejlet i det
nuværende anlægsbudget.
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Borgmesterens Afdeling
Borgmesterens Afdeling har, i modsætning til øvrige magistratsafdelinger,
der arbejder på de borgerrettede serviceområder, ingen budgetmål.
Borgmesterens Afdeling skal understøtte Aarhus Kommunes fælles visioner i
”Fortællingen om Aarhus” om, at Aarhus er en god by for alle, en by i
bevægelse, og en by med handlekraft og fællesskab. For at opfylde visionen
arbejder Borgmesterens Afdeling også løbende på at styrke innovation,
medborgerskab og udvikling af udsatte boligområder. Helt konkret skal
kommunen lykkes med Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj samt
Bispehaven.

ORGANISATION
 Du kan læse mere om os her

 Der er ca. 345 fuldtidsansatte
i Borgmesterens Afdeling.

Borgmesterens Afdelings opgave er at hjælpe byrådet, Magistraten og
borgmesteren med at understøtte, at der skabes vækst, beskæftigelse og
udviklling i bysamfundet Aarhus, samt at understøtte koordinering og
samarbejdet på tværs i organisationen Aarhus Kommune. Den
koordinerende rolle for Borgmesterens Afdeling indebærer, at afdelingen har
en finger med i spillet på rigtig mange områder fra dialog med staten om nye
infrastrukturprojekter, nye erhvervspolitiske initiativer til arbejdet med budget
og sekretariats-betjening af byråd og udvalg.
Derudover skal Borgmesterens Afdeling hjælpe Byrådet med den
økonomiske styring samt at levere effektive, fælles løsninger til kommunen
fastlagt bl.a. af Byrådets økonomiske politik, mål for effektivisering,
indkøbspolitikken samt af Digitaliseringsstrategien, hvis sigte er at fremme
medborgerskab, samskabelse, vækst og effektivisering gennem øget
digitalisering. I den forbindelse er det internt i organisationen målsætningen
at gøre Fælles Service til en succes med styr på IT og fokus på de
decentrale enheders behov.
Opgaverne i Borgmesterens Afdeling løses i tæt kontakt med politikere,
borgere, bysamfund, virksomheder, leverandører, andre offentlige
myndigheder, organisationer, boligforeninger og magistratsafdelingerne i
kommunen.
RESSOURCER
Borgmesterens Afdeling har et samlet bruttobudget på 908 mio. kr. i 2020.
Nogle af pengene – 28 mio. kr. – kommer fra statstilskud, og derved udgør
de egentlige kommunale budget på området ca. 880 mio. kr. De fleste af
pengene – ca. 850 mio. kr. vil blive brugt til driftsudgifter. Kun en mindre del
af det samlede budget (ca. 30 mio. kr.) vil blive brugt til investeringer i bl.a.
bygninger og veje i Gellerup.
I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de
enkelte områder i afdelingen:

Budget 2020 på 880 mio. kr.
IT-konto
Digitaliseringspuljen
Byrådet
Løn og administration
KL-kontingent
Innovation
Erhverv
ERP-systemer
Øvrige dec. Områder
Tjenestemandspensioner
Arbejdsskader
Seniorjob
Monopolbrudssystemer
Statens bidrag til kunstmuseet
-7
Anlæg
-100

14
19
17
121
12
13
43
23
41
408
52
27
68
30
0
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400
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Udviklingen i budgettet
Udviklingen i nettodriftsudgifterne kan primært tilskrives stigning i udgifter til
tjenestemandspensioner, monopolbrudssystemer samt det budgetlagte
forbrug af opsparingen.
Borgmesterens Afdelings regnskab og budget for 2018 til 2023”
Mio. kr. i 2020-priser
Nettodriftsudgifter
Nettoanlægsudgifter

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Overslag Overslag Overslag
2021
2022
2023

804

789

850

848

847

855

11

16

30

7

0

0
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Ressourcer i afdelingerne
Budgetterede personaletal i budget 2020
Antal gennemsnitlige heltidsstillinger

2020

2021

2022

2023

Sociale Forhold og Beskæftigelse

4.878

4.957

4.987

5.029

Teknik og Miljø

1.192

1.192

1.192

1.192

Sundhed og Omsorg

5.256

5.266

5.430

5.515

718

718

718

718

10.268

10.288

10.317

10.487

345

345

345

345

22.656

22.766

22.990

23.286

BO 2022

BO 2023

Kultur og Borgerservice
Børn og Unge
Borgmesterens Afdeling
Aarhus Kommune i alt

De nedenstående tabeller indeholder følgende noter:
1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2019 er der tale om ajourført
budget.
2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud).
3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Sektor 1.01 og 1.02 Decentraliserede serviceudgifter
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

2.374.938

2.449.741

2.475.269

2.497.126

2.526.562

2.414.736

2.472.456

2.476.851

2.490.371

2.526.633

-39.799

-22.715

-1.582

6.756

-72

-104.210

0

0

0

0

-48.989

-71.704

-73.286

-66.530

-66.602

Sektor 1.06 Decentraliserede overførsler
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme

1)

Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

69.901

70.292

72.383

74.226

75.977

69.904

70.253

72.393

74.194

73.460

-3

38

-9

32

2.517

-164

0

0

0

0

12.717

12.756

12.747

12.778

15.296

Sektor 1.41 Administration
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud
Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

2)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

506.680

544.830

569.676

569.299

569.597

533.827

544.830

569.676

569.299

569.597

-27.147

0

0

0

0

15.736

0

0

0

0

-24.187

-24.187

-24.187

-24.187

-24.187
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Sektor 1.43 Decentraliseret overførsel
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme

1)

Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

203.636

218.295

218.522

217.891

217.641

206.741

218.295

218.522

217.891

217.641

-3.105

0

0

0

0

12.053

0

0

0

0

8.948

8.948

8.948

8.948

8.948

Sektor 1.45 Sprogcentreret
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

40.859

39.263

39.263

39.263

39.263

40.859

39.263

39.263

39.263

39.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sektor 1.70 Administration - stabene
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud
Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

2)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

108.023

110.381

110.202

110.066

110.066

108.415

110.381

110.202

110.066

110.066

-391

0

0

0

0

280

0

0

0

0

21.882

21.882

21.882

21.882

21.882
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Teknik og Miljø
Sektor 2.01 Administration- Teknik og Miljø
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme

1)

Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

62.665

63.981

63.816

63.690

63.683

69.265

63.981

63.816

63.690

63.684

-6.600

0

0

0

0

4.455

0

0

0

0

3.304

3.304

3.304

3.304

3.304

Sektor 2.13 Kollektiv Trafik
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

259.120

268.467

268.467

268.467

261.057

278.527

316.967

316.967

316.926

316.926

-19.407

-48.500

-48.500

-48.459

-55.869

-32.979

0

0

0

0

-35.683

-84.183

-132.683

-181.142

-237.011

Sektor 2.16 Bolig og Projektudvikling
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

6.970

6.429

6.395

6.365

6.365

6.842

6.429

6.395

6.365

6.365

128

0

0

0

0

4.004

0

0

0

0

199

199

199

199

199

Sektor 2.31 Vejdrift
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme

1)

Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
3)

Status, ultimo

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

178.689

178.443

178.325

174.901

174.901

180.077

177.676

177.558

174.134

174.134

-1.389

767

767

767

767

2.408

0

0

0

0

-15.444

-14.677

-13.910

-13.143

-12.377

Sektor 2.33 P-kontrol
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud
Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

2)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

1.306

1.318

1.299

1.282

1.282

1.306

1.318

1.299

1.282

1.282

0

0

0

0

0

291

0

0

0

0

-1.977

-1.977

-1.977

-1.977

-1.977
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Sektor 2.36 Grønne områder
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme

1)

Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

64.643

64.541

64.138

64.171

64.171

67.771

64.541

64.138

64.171

64.171

-3.128

0

0

0

0

1.471

0

0

0

0

3.498

3.498

3.498

3.498

3.498

Sektor 2.41 Plan og Miljø
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

122.317

116.114

108.006

108.487

108.487

134.639

116.626

108.517

108.998

108.869

-12.322

-511

-511

-511

-383

5.556

0

0

0

0

-44

-555

-1.066

-1.577

-1.960

Sektor 2.51 Ejendomme
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

-17.564

-12.898

-8.961

-12.646

-12.327

-12.134

-11.275

-8.632

-12.317

-12.034

-5.431

-1.623

-329

-329

-293

4.335

0

0

0

0

2.642

1.019

690

361

68

Sektor 2.61 Aarhus Brandvæsen
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme

1)

Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

63.809

65.257

65.257

65.257

65.257

67.709

67.709

67.709

67.709

67.709

-3.900

-2.452

-2.452

-2.452

-2.452

-11.511

0

0

0

0

-9.482

-11.933

-14.385

-16.836

-19.288

Sektor 2.71 Natur og vej service
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud
Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

2)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

4.888

1.773

-698

-968

-968

3.888

1.773

-698

-968

-968

1.000

0

0

0

0

-15.960

0

0

0

0

-27.191

-27.191

-27.191

-27.191

-27.191
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Sundhed og Omsorg
Sektor 3.31 Foranstaltning for ældre og handicappede
B/R 2019*
1.000 kr. i 2019-priser
2019-priser
1)

Forventet ramme
Nettobudget

Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

2.859.186

2.939.690

2.941.805

3.017.453

3.060.325

2.876.348

2.948.289

2.941.534

3.016.736

3.056.467

-17.162

-8.599

271

717

3.858

42.523

0

0

0

0

146.685

138.086

138.357

139.074

142.932

Kultur og Borgerservice
Sektor 4.71 Kultur og Borgerservice - decentral
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

618.402

622.898

624.446

626.617

626.725

635.875

627.759

625.308

627.477

626.721

-17.473

-4.862

-862

-860

4

606

0

0

0

0

40.644

35.783

34.921

34.061

34.065

Børn og Unge
Sektor 5.51 Børn og Unge - decentraliseret
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud

2)

Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

4.463.928

4.622.898

4.667.421

4.722.266

4.789.453

4.604.151

4.713.136

4.720.654

4.746.685

4.789.453

-140.223

-90.238

-53.232

-24.420

0

-100.093

0

0

0

0

167.892

77.653

24.421

1

1

Borgmesterens Afdeling
Sektor 0.31 BA - Administration
B/R 2019*
2019-priser

1.000 kr. i 2019-priser
Forventet ramme1)
Nettobudget
Forventet overskud/underskud
Saldokorrektioner
Status, ultimo

3)

2)

B 2020

BO 2021

BO 2022

BO 2023

322.114

292.502

286.112

284.928

284.928

331.969

302.502

286.112

284.928

284.928

-9.855

-10.000

0

0

0

7.438

0

0

0

0

15.679

5.679

5.679

5.679

5.679
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